INSECTENHOTEL
In de tuin, ook in de fruittuin, is het, wat de dierlijke bewoners betreft, eten en gegeten worden.
Meestal merken we daar weinig van, het gaat
tenslotte vaak om piepkleine beestjes.
In een qua landschap gevarieerde omgeving (bomen en struiken, droog en nat, zand en klei, zon
en schaduw enzovoort) is de natuur behoorlijk in
evenwicht waardoor plagen over het algemeen
achterwege blijven.
In onze fruittuin is zo’n omgeving niet altijd te
realiseren. Natuurlijk huist er in de houtwallen
rond onze tuin van alles. Ook met behulp van takkenrillen van snoeihout maken we plekjes waar
grotere en kleine dieren graag in verblijven (beschutting, bescherming, voedsel, broeden).
Een insectenhotel kan een waardevolle aanvulling zijn. Zo’n hotel bestaat bijvoorbeeld uit stukken stam met gaatjes, een stapeltje dakpannen (niet ‘stijf’ op elkaar leggen, hou wat ruimte tussen de pannen), een bosje riet (of andere holle stengels). U kunt het hotel zo groot maken als u
zelf wilt. Zorg dat de openingen op het zuiden gericht zijn.
Maak hem zo
Sla op ongeveer een meter van elkaar vier palen in de grond, houd tussen de palen ongeveer
30-40 cm aan zodat er een rechthoek ontstaat. Bevestig op de palen twee of drie planken als afdakje. Vul de ruimte tussen de palen op met stukken hout en andere materialen.
Gaatjes
Boor in de stammen of andere houtblokken gaatjes met een diameter van 4 tot 10 mm. Boor ze
iets schuin omhoog zodat er geen water in kan blijven staan.
Het hotel wordt gebruikt door allerlei insecten zoals metselbijtjes en - wespen. Ze leggen in de
gaatjes hun eitjes. Openingen en de tussenschotjes tussen het ene en het andere eitje worden
(dicht -)gemetseld met kleikorreltjes. Op zonnige dagen in het voorjaar is het een drukte van belang voor het hotel.
Maar het hotel wordt ook
gebruikt door spinnen, pissebedden, oorwormen, salamanders en kikkers (
winterslaap!) en als er
ruimte voor is kunnen er
zelfs een wezeltje of egel
een plekje vinden.
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Goudwesp
Klein hotel
Niet iedereen heeft ruimte voor een groot hotel. Dieren zijn ook
blij met wat losse stammetjes - met - gaatjes, hier en daar een dakpan, holle stengels… Natuurlijk is het gebruik door andere dieren
zoals kikkers en salamanders in dat geval veel minder.
Hang ook een paar stammetje op op een zonnige plek. Schroef aan
weerskanten een haakje in de stam en bevestig daaraan een stukje
ijzerdraad (touw kan snel verteren tenzij het gemaakt is van kunststof ) waarna het minihotel opgehangen kan worden.
Variatie
Als u de ruimte heeft zou u nog wat variatie kunnen aanbrengen.
Begin onderop bijvoorbeeld met een flinke laag dunne en wat
dikkere takken en/of zet onderop een cementkuip met een gat in de
rand met een doorsnede van 10 cm. Zo’n gat is uit te zagen met
behulp van een decoupeerzaag. Een egel kan gebruikmaken van
zo’n egelburcht (bij ons op het complex heeft een aantal maanden
een jonge vos in de egelburcht geslapen tot hij te groot was om
door het gat in en uit te gaan!). Aan een langere paal kan eventueel
een nestkast opgehangen worden.

Duizendpoot

Hooiwagen
Kikker

Pissebed
Rosse Metselbij

Pad

Salamander
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